
    
 

Pot beneficia GRATUIT de 
CURSURI de iniŃiere/calificare/ 
recalificare/specializare/perfecŃio
nare conform LEGII NR 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forŃei 
de muncă următoarele categorii de 
persoane: 

 
� Şomeri indemnizaŃi  

� Şomeri neindemnizaŃi 

� Persoanele aflate in detenŃie 

care mai au de executat cel 

mult 9 luni până la ultima zi de 

executare a pedepsei 

� Persoanele care desfăşoară 

activităŃi în mediul rural şi nu 

realizează venituri lunare sau 

realizează venituri lunare mai 

mici decat indicatorul social de 

referinta si care sunt înregistrate 

la agenŃiile pentru ocuparea 

forŃei de muncă  

� Persoane care au reluat 

activitatea ca urmare a încetării 

concediului de maternitate 

pentru creşterea copilului  

 

 

� Persoane care au reluat 

activitatea ca urmare a 

recuperării capacităŃii de muncă 

dupa pensionarea pentru 

invaliditate. 

 

 

 

 
A.J.O.F.M.MURES organizeaza in anul 
2017 urmatoarele  programe de formare 

 profesionala prin  CRFPA -uri: 
 

-Receptioner hotel- durata- 2,5 luni   

-Comerciant vanzator produse alimentare-

durata- 5 luni    

-Cofetar-patiser-durata-5 luni  

-Lucrator in cresterea animalelor-durata- 

2,5 luni  

-Bucătar durata-5 luni  

-Confectioner cablaje auto-durata-2, 5 luni  

-Ospătar-durata- 5 luni  

-Camerista- durata-2,5 luni  

-Brutar- durata-2, 5 luni  

-Barman-durata-2 luni  

-Lucrator in structuri pentru constructii -

durata-2,5 luni 

-Expert achizitii publice-durata-1 luna   

-Manichiura -pedichiura-durata-2,5 luni  

-Instalator instalatii sanitare şi gaze-durata- 

5 luni   

-Frizerie-coafura-manichiura-pedichiura-

durata-5 luni 

-Pizzar-durata-2 luni-  

-Lucrator in comert- durata-2,5 luni 

-Electrician electronist auto-durata-5 luni  

-Sudor-durata- 5 luni 

-Tehnician maseur-durata-7,5 luni   

-Contabilitate-durata-2 luni   

-Zidar-pietrar-tencuitor-durata-5 luni  

-Ingrijitor batrani la domiciliu-durata-2,5 

luni 

-Administrator  pensiune turistica-durata- 5 

luni  

-Formator-durata-1 luna 

-Inspector resurse umane-durata-2 luni 

-Operator introducere, validare, prelucrare 

date-durata-5  luni 

-Competente limba engleza-durata-1 luna 

-Administrator imobile-durata-1 luna 

 

 

          

 
ACTE NECESARE PENTRU 

ÎNSCRIEREA LA CURS 
 

 

• Buletin de identitate -  2 exemplare 

xerox  

• Certificat de naştere  - 2 exemplare 

xerox 

• Diplomă de studii - original şi 2 

exemplare xerox 

• Certificat de căsătorie (dacă este 

cazul) -  2 exemplare xerox  

• SentinŃa de divorŃ (dacă este cazul) -  

2  exemplare xerox 

 
 

ATENTIE !!! 
CURSURILE RAMAN GRATUITE SI 

DUPA ANGAJAREA IN TIMPUL 
CURSULUI  

  

 

 

  

 

 

 


